
 

    

 

 

d.d. 25-02-2022 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b. een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In deze bijzondere tijd begin ik aan mijn volgende nieuwsbrief. De coronamaatregelen worden bijna allemaal 
losgelaten en het gevoel van vrijheid keert weer terug, terwijl de mensen in Oekraïne hun vrijheid moeten 
inleveren. We volgen allen de ontwikkelingen op de voet en hopen dat de situatie niet verder escaleert. 
 
Terug naar de school. In de teamvergadering van 31 januari jl. is op voorspraak van enkele ouders en 
leerkrachten kritisch gekeken naar de bestemming van de jaarlijkse schoolreisjes. We hebben besloten om 
het ene jaar naar een pretpark te gaan en het andere jaar een educatieve bestemming te kiezen (bijvoorbeeld 
een bezoek aan het Kameleondorp, een excursie naar Lauwersoog, een survivaltocht of een bezoek aan het 
Nemo Science museum in Amsterdam). Museumbezoeken in de regio vallen in de regel onder de 
cultuurgelden en kunnen in het reguliere onderwijsprogramma opgenomen worden. De school beschikt over 
een cultuureducatieplan met hierin een programma voor elke groep. Dit programma wordt jaarlijks 
geëvalueerd door het team en wordt bijgesteld door de interne cultuurcoördinatoren.  
 
Ik had u graag iets over de resultaten willen vertellen van de laatste Cito-toetsen. Helaas komt dat moment 
nog iets te vroeg. Door corona waren er veel kinderen ziek en moesten toetsen later worden ingehaald. We 
streven ernaar om 7 maart alle toets resultaten in beeld te hebben en deze met het team te bespreken.  
 
Maandag 28 februari en woensdag 2 maart zijn alle leerlingen vrij. Het team krijgt de basis Kanjertraining. Op 
woensdag 15 maart vindt er een ouderavond plaats ook met het thema Kanjertraining. De kinderen krijgen 
volgende week een brief met informatie mee naar huis met onderaan een opgavestrook. U kunt zich ook 
opgeven via bsdelaweij@tjongerwerven.nl (naam leerling, welke groep en hoeveel personen). In verband met 
de voorbereiding van deze avond willen we graag weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen. Het is voor 
ons allemaal de eerste bijeenkomst, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Wees welkom!  
 
Vanaf 25 februari vinden er weer versoepelingen plaats van de coronamaatregelen.  
Vanaf dinsdag 1 maart:  

 Doen we de mondkapjes af 
 Hoeven we geen 1,5 m afstand meer te houden 
 Kunnen vergaderingen weer fysiek plaatsvinden 
 Hanteren we het “oude” pleinwachtrooster  
 Gaat de isolatie van 7 naar 5 dagen  
 Zijn groep doorbrekende lessen weer toegestaan  
 Mogen ouders weer op het plein  
 Delen we de komende weken nog zelftesten uit. 

 
Ten aanzien van het halen en brengen van kleuters in de school hanteren we tot 10 maart nog de regel dat 
ouders niet binnenkomen. De onderbouwvergadering vindt plaats op 10 maart en het naar binnen brengen 
van kleuters staat op de agenda. Nadere informatie volgt.  
 
 
 Hartelijke groet,  Dineke Homan  
 
 

mailto:bsdelaweij@tjongerwerven.nl


 

GROEPEN 1 EN 2  

 
Beste ouders/verzorgers van de Vlinders, Beren en Vissen, 
 
De laatste tijd hebben veel kinderen laarzen aan naar school, die ze in de gang keurig onder de kapstok uitdoen. 
Omdat onze kinderen graag en veel op de grond spelen, willen wij dat alle kinderen na de voorjaarsvakantie 
standaard in de klas hun schoenen en laarzen uitdoen. In de klas kunnen de kinderen dan hun gymschoenen 
dragen of, indien gewenst, sloffen meenemen. Zo blijft de klas schoner en kan er hygiënisch gespeeld worden. 
We willen u vragen uw zoon en/of dochter zoveel mogelijk schoeisel aan te doen, wat ze zelfstandig kunnen aan- 
en uittrekken.  
 
Alvast hartelijk bedankt, namens de kleuterjuffen.  
 
 

Agenda voor de komende periode 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende 
informatie 

28-02 Hele dag  Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  

    

01-03 Hele dag  Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  

04-03 9.30 JOS-overleg (Jongeren op de Samensprong)  

10-03 11.30  Leerlingenraad   

11-03  Juf Dineke vrij  

15-03  avond Ouderavond over Kanjertraining Nadere info volgt  

17-03 Hele dag Juf Dineke directieoverleg   

 Middag Juf Miriam IB-overleg   

18-03  Juf Miriam vrij  

21-03 Hele dag HGPD-gesprekken  

23-03 15.00 Workshops team Tjongerwerven  

24-03 9.00 Participantenoverleg   

25-03  Juf Dineke vrij   

    

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2021-2022  

Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  

 
Vrije dagen 2021-2022: 
28 februari 2022 (maandag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
2 maart 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
11 mei 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
20 mei 2022 (vrijdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
25 mei 2022 (woensdag): Tjongerwervendag, alle leerlingen vrij  
15 juli 2022 (vrijdag) laatste schooldag, zijn de leerlingen NIET vrij.  



 

BIJLAGEN  

 

 
  

  Schrijf je in voor de naschoolse activiteiten op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

     

   
  

   
   

     
   

 

 

   

   

 

Kijk bij ‘Overzicht Aanbod ’ welke activiteiten er zijn voor jouw school. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


